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Wyjaśnienia do SIWZ  
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę dializatorów, wyrobów 
medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana 
Ostrzyckiego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-44/2019). 
 
W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi 
SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), uprzejmie wyjaśniamy:  
 
Pytanie 1 do pak. 7, poz. 1. 
Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników czasowych, 2 – kanałowych, ze schodkowym układem 
otworów, z ramionami prostymi z termoczułego poliuretanu, z powłoką antybakteryjną, zawierającą 
jony bizmutu, cewnik dwukanałowy 11,5F x 20 cm,  prowadnik J 0,032” x 70 cm, rozszerzacz w 
rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła wprowadzająca prosta GPN-177, 2 korki 
uszczelniające luer-lock, opatrunek oraz obracane skrzydełka mocujące? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 2 do pak. 7, poz. 2. 
Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników czasowych, 2 – kanałowych, ze schodkowym układem 
otworów, z ramionami prostymi z termoczułego poliuretanu, z powłoką antybakteryjną, zawierającą 
jony bizmutu, cewnik dwukanałowy 13F x 20 cm,  przepływ 450 ml/min. (przy zakresie ciśnień: -175 
mmHg i +150 mmHg), prowadnik J 0,038” x 70 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy 
cewnika, igła wprowadzająca prosta GPN-177, 2 korki uszczelniające luer-lock, opatrunek oraz 
obracane skrzydełka mocujące? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 do pak. 7, poz. 1 i 2. 
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 7 pozycje 1 i 2 (czasowe cewniki 2-kanałowe) i utworzy oddzielny 
pakiet? Umożliwi to, potencjanym oferentom, nie posiadającym w ofercie cewników 
permanentnych, na złożenie oferty i na zachowanie zasad uczciwej konkurencji, a Zamawiającemu 
zapewni otrzymanie korzystniejszych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 do pak. 10. 
Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników czasowych, 3 – kanałowych, ze schodkowym układem 
otworów, z ramionami prostymi z termoczułego poliuretanu, cewnik trzykanałowy 13F,  prowadnik J 
0,032” x 70 cm lub 90 cm, rozszerzacz naczyniowy 13F x 150 mm, igła wprowadzająca prosta GPN-
177, 3 korki uszczelniające luer-lock, opatrunek oraz obracane skrzydełka mocujące, ramiona proste 
o długościach: 15, 17.5, 20 i 25 cm, ramiona zagięte o długościach: 15, 17.5 i 20 cm? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. 
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